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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De Kinderboekenweek is voortvarend gestart! We vinden het fijn als u uw kind stimuleert in
zijn/haar leesontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld door zelf regelmatig te lezen, door voor te lezen,
door met uw zoon/dochter over boeken te praten, door samen naar de bieb of een
kinderboekenwinkel te gaan.
Wist u dat uw zoon/dochter ruim 1000 woorden per jaar leert door een kwartier per dag (samen)
te lezen. Door een goede woordenschat begrijpen kinderen de wereld om zich heen beter en
leren ze gemakkelijker. Door je in te leven in de personen van een boek, ontwikkelt een kind
empathisch vermogen. Daarnaast maakt hij/zij kennis met en leert veel van de wereld om zich
heen. “Wie een boek leest, gaat op reis zonder vervoermiddel”
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert, directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Om ervoor te zorgen dat u als ouder weet welke regels we op school
hanteren en ook om ze onder de aandacht van iedereen te houden,
zetten we wekelijks één van onze zes schoolregels in de hoofdrol.
In de klassen wordt er aandacht aan besteed, omdat we het belangrijk
vinden dat kinderen leren hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Samen
met u leggen we daarmee de basis voor de maatschappij van de toekomst.
De regel die vanaf maandag 8 - 10 centraal staat: We hebben plezier
Samen spelen en samen leren met plezier is gemakkelijker en leuker.
Het draagt bovendien bij aan het verbeteren van de resultaten.
Spelend leren is voor veel kinderen een favoriete manier om nieuwe
dingen te ontdekken.
DAG VAN DE LEERKRACHT
Op vrijdag 5 oktober wordt overal ter wereld de dag van de
leerkracht gevierd. Vieren past uitstekend bij ons motto
“samenscholen”! Daarnaast verdienen alle medewerkers in het
onderwijs een dikke pluim. Medewerkers bij ons op school in het
bijzonder, voor hun dagelijkse inzet met hoofd, hart en handen voor
de kinderen in hun klas en de leerlingen bij ons op school.
Leerkrachten, leerkrachtondersteuner, onderwijsassistenten en
ander onderwijsondersteunend personeel zijn goud waard!
Iedereen levert zijn/haar eigen belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen en van
de school. De ouderraad heeft met elke groep een verrassing geknutseld en namens het bestuur
krijgen alle collega’s op vrijdag een lekkere attentie.

WEEKEND VAN DE WETENSCHAP
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober wordt het weekend van de wetenschap georganiseerd. Kijk
op Www.weekendvandewetenschap.nl voor meer informatie.

LESBEZOEK GROEP 4
Op dinsdag 9 oktober van 14.15 - 14.45 uur zijn de ouders van
groep 4 welkom om te komen kijken en mee te doen in de klas.
Een mooie manier om te zien en horen hoe uw zoon/dochter les
krijgt en leert in deze tijd. Verzoek om tijdig aanwezig te zijn, zodat
de activiteit vlot door kan gaan.

THEMABIJEENKOMST VOOR OUDERS GROEP 1 EN 2
Dinsdag 9 oktober zijn de ouders van 8.25 tot 9.00 uur van harte welkom in de groepen 1 en 2.
Deze bijeenkomst staat in het teken van rekenen. Wat leren de kinderen allemaal in de
kleutergroepen? In de klassen staan allemaal rekenactiviteiten en spelletjes klaar, om samen met
uw kind aan te werken. Aansluitend om 9.00 uur gaan we naar het (lege) kleuterlokaal, waar we
vertellen wat kinderen allemaal leren van rekenspelletjes en laten we ook de verschillende
spelletjes zien.
“Kijk wat ik kan boekjes” voor de groepen 1 en 2
Volgende week kunt u weer een werkboekje “Kijk wat ik kan” ophalen
bij juffrouw José. De kinderen kunnen hier in de herfstvakantie mee aan
de slag. Als het boekje klaar is, mogen ze het na de vakantie weer mee
naar school nemen.
GYM
Een paar aandachtspunten m.b.t gym:
- Draag sportschoenen!
- Plak oorbellen (hangers en ringetjes) thuis af met pleisters of laat de oorbellen thuis.
- Douchen met onderbroek is toegestaan, geen aparte zwembroeken/ zwempakken
- Badmutsen en slippers zijn toegestaan. => Graag voorzien van naam!
Alvast bedankt namens meneer Nick

SCHOOLVIERINGEN
Herinnering: volgende week hebben wij weer 2 schoolvieringen op de agenda
staan. Op woensdag 10 oktober van 11.15 - 12.15 uur zijn de volgende
groepen aan de beurt: groep 1G, 2I/G, 3C/G, 4K/A, 5B/F, 6St, 7M/D, 8M/I.
De groepen 1P, 2M/F, 3L, 4P, 5M/F, 6A, 7J en 8K/I volgen op vrijdag
12 oktober van 11.15 - 12.15 uur.

LEES- EN REKENCAFE’S GROEP 3 EN 4
Voor ouders en kinderen van de groepen 3 samen en voor de groepen 4 samen organiseren we
op vrijdagen lees- en rekencafé ’s. De leerkrachten nemen van 13.00 - 13.45 uur de lesstof van
afgelopen week door en laten kinderen samen met hun mama/papa oefenen. Ouders krijgen
bovendien tips om hun zoon/dochter thuis te begeleiden. Kinderen krijgen hierdoor (meer) plezier
in leren en gaan sneller vooruit in hun lees- en rekenontwikkeling. We zijn trots op zoveel
betrokkenheid van ouders dit schooljaar! Complimenten voor veel ouders!
Van 12.30 - 13.00 uur lunchen ouders en kinderen die dat willen samen in de aula van school. De
koffie en thee staan klaar! Ouders die alsnog willen deelnemen, zijn uiteraard welkom!

BRABANTSE BMX KAMPIOENSCHAPPEN
Groep 8-ers Brian, Maud en Sashka waren
geplaatst voor de Brabantse BMXkampioenschappen in Roosendaal afgelopen
zondag. Supporters Geli (gr.8) en Bram (gr.5)
mochten ook meedoen i.v.m. uitvallers.
Sashka verdiende de tweede plaats van de
organisatie in de categorie 'Best Spirit'. Onze
deelnemers en supporters (kinderen en
volwassenen) krijgen van ons allemaal een
vette pluim voor hun inzet en sportiviteit.
Juf Mary, bedankt voor de begeleiding!

INTEKENEN LEERKRACHT-OUDER-KINDGESPREKKEN
Vanaf 22 oktober organiseren we voor alle leerlingen weer kind-ouder-leerkrachtgesprekken. We vinden het belangrijk om een persoonlijk gesprek met u te voeren over de
ontwikkeling van uw kind thuis en op school. De kinderen vullen zelf vooraf een formulier in.
Op deze manier denken ze zelf na waar ze al goed in zijn en ook over wat ze nog meer
willen leren en wie daar thuis en op school bij kunnen helpen. Een kopie van dat formulier
krijgt u vóór het gesprek mee naar huis, zodat u het er thuis ook al eens over kunt hebben.
We praten niet over mensen, maar met mensen… Ook met kinderen werkt dat het best! De
intekenlijsten voor deze gesprekken hangen vanaf 5 oktober bij de klassen. Als u niet kunt
komen om in te tekenen, dan kunt u ook met de leerkracht mailen of bellen met juf. Marga

EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal! Mijn naam is Shelley, ik ben derdejaars
ChallengeProgram-student aan de Kempel. Na mijn vorige stages bij
de kleuters, groep 5 en groep 8, ga ik dit jaar voor het eerst meelopen
in groep 3 C/G. Ik zal voornamelijk op de dinsdag aanwezig zijn,
maar ik heb ook af en toe een stageweek. Ik ben heel benieuwd naar
deze nieuwe groep en ik heb er dan ook erg veel zin in!
Groetjes Shelley
Hallo Allemaal,
Ik ben Jorg Martens 23 jaar oud. Ik studeer op dit moment alweer voor
het 3de jaar aan Hogeschool de Kempel. Ik loop stage in groep 8 bij
Kitty Koolen. Verder vind ik het heel leuk om te sporten. Ik heb
verschillende sporten gedaan, vroeger vooral veel voetbal, op latere
leeftijd ben ik gaan basketballen. Hier heb ik in verschillende teams
gespeeld. Van mijn 20e tot mijn 22e jaar heb ik landelijk gespeeld in
de 2e divisie. Ook heb ik verschillende teams gecoacht. Skiën is ook
één van mijn hobby’s. Jarenlang ben ik met mijn ouders meegegaan
op wintersport om daar te genieten van het mooie landschap en ook
natuurlijk te stuntelen op de skilatten. De laatste 2 jaar is dit wat minder
geweest, omdat ik ook het geweldige carnaval in Brabant niet kon missen.
Ik kijk heel erg uit naar het aankomende half jaar om te kunnen groeien in,
en leren met groep 8. Jorg Martens
Hallo Allemaal.
Mijn naam is Aniek van Duijnhoven. Ik ben 17 jaar en zit in het eerste
jaar van mijn opleiding, de PABO, aan hogeschool de Kempel in Helmond.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te gamen en ben ik een enorme
muziekliefhebber. Vanaf deze week zal ik elke dinsdag stage lopen in
groep 6 bij juf Anne. Hier ben ik een half jaar lang te vinden. Hopelijk
kunnen we er samen een hele mooie, leerzame tijd van maken.
Ik heb er super veel zin in! Hopelijk jullie ook. Groetjes Aniek
Hallo allemaal,
Mijn naam is Steff de Vries, ik ben 18 jaar en ik kom gezellig stage
lopen in groep 5 van juf Milou. Dit is mijn eerste jaar op de
lerarenopleiding, dus ik vind het allemaal wel erg spannend.
Hiervoor heb ik de HAVO afgerond op het Jan van Brabant college
en aangezien ik al heel mijn leven met kinderen werk, namelijk
volleybaltrainingen verzorgen, leek de lerarenopleiding mij de beste keuze.
Naast school heb ik natuurlijk ook hobby’s, behalve volleybaltrainingen
verzorgen, volleybal ik zelf ook al ruim tien jaar. Natuurlijk maak je mij
ook blij met een gezellig uitstapje of een leuke avond met mijn vrienden.
Als ik dan helemaal niks meer te doen heb, kun je me natuurlijk ook
wakker maken voor een spelletje, daar ben ik altijd voor in! Ik heb er
super veel zin in!

GRATIS ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN IN DE HERFSTVAKANTIE
Beste jongens en meisjes, het is bijna herfstvakantie.
Tijdens deze vakantie kun je deelnemen aan een supervet, cultureel vakantie programma!
De Cacaofabriek heeft een speciaal vakantie-aanbod bedacht.
Dit programma draait om Stars Wars, dat wil zeggen dat we op:
Maandag 15 oktober starten met het kijken van Star Wars lego, de film. Dit doe je in de
bioscoopzaal va de Cacaofabriek. Aansluitend krijg je een workshop waarin je leert een
Galaxy te schilderen en 2d-Star Wars schepen te ontwerpen.
De tijden waaruit je kunt kiezen zijn:
van 11.00 tot 13.00 uur of van 14.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 16 oktober hebben we een workshop rondom de muziek van Star Wars.
Je krijgt een creatieve opdracht die te maken heeft met de filmmuziek die je in de Star wars
films kunt horen.
Deze workshop kun je op de volgende tijden volgen:
van 11.00 tot 13.00 uur of van 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag 17 oktober eindigt het Star Wars programma met het maken van een Stop
motion film. Je leert je eigen Star Wars film te maken.
Deze workshop kun je volgen op de volgende tijden:
van 11.00 tot 13.00 uur of van 14.00 tot 16.00 uur
Het is mogelijk om meerdere workshops te volgen. Deelname is gratis. Geef je dus snel op
want vol is vol!
Heb je interesse? Mail dan vóór 8 oktober naar info@cacaofabriek.nl en geef het volgende
door:
Naam
Naam van je school
emailadres van één van je ouders
Workshop dag en tijd

